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Røde Vejrmølle: 
er medlemsblad for 
Grundejerforeningen Røde Vejrmølle 
Park. Bladet udkommer 11 gange om 
året i 310 eksemplarer og omdeles til 
foreningens 294 medlemmer. 
Bladet udkommer ikke i juli måned. 
Se også foreningens hjemmeside: 
www.vejrmolle.dk 

Redaktion: 
Alle der møder op til redaktions-mødet, 
normalt den 1. mandag i måneden, har 
indflydelse på bladets redaktion. 
Den faste redaktør er: 
Finn Skjørbæk,  
Præstehusene 79 
Telefonnummer: 43 63 02 25 
E-Mail: fisk@vejrmolle.dk. 
 

NB!! 
Næste redaktionsmøde afholdes hos den faste 

redaktør, P 79 mandag den 3. december 
kl. 19.30 
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ARBEJDSGRUPPE TIL JULETRÆSFESTEN 
 
Bestyrelsen opfordrer medlemmer med interesse for afholdelse af den traditionelle 
juletræsfest til at melde sig til en arbejdsgruppe, der påtager sig ansvaret for indkøb, 
pyntning, godteposer, opsætning af borde og afrydning efter festen og andet nødvendigt.  
Som udtrykt på generalforsamlingen mener vi ikke, det er naturgivent, at det er bestyrelsen, 
der skal stå for dette.  Bestyrelsen har sørget for forsamlingshuset, julenissefamilien og 
juletræet, så kom frem og meld jer til at være med til at skabe den rigtige stemning for børn 
(jeres?) og voksne til årets juletræsfest. 
 
Send en mail med navn og adresse til Svend på  svend@vejrmolle.dk.  Indkøb er typisk 
lavet ugen før juletræsfesten og alt det andet om formiddagen før selve juletræsfesten. 
 
 

FÆLLESARBEJDE VIA BESTYRELSEN  (GENTAGELSE FRA SEPTEMBER) 
 

Bestyrelsen har fået en opfordring til at undersøge om der er grundlag for at arrangere et 
fællestilbud til medlemmer uden fejlstrømsafbryder.   
 
Status per d. 31. oktober: 
 
Der er 33 medlemmer, der gerne vil deltage i fællesarbejdet.  Sidste frist for tilmelding var d. 
31. oktober 2007.  Vi vil nu indhente et par alternative tilbud som kontrol. 
Skulle nogle have fortrudt ikke at have meldt sig, kan det nok nås indtil en aftale med en 
installatør er skrevet under. 
 
 

VINTERENS BESKÆRINGER OG FLISEARBEJDER 
 
Arbejdets omfang er aftalt med vores gartner, der går i gang med fliseopretninger og 
fældninger.  I år vil der for første gang i rigtig mange år blive foretaget udtynding og rydninger 
i Lunden.  Vi bestiller ligeledes sneglegift og planlægger at lave giftfælder i Lunden, for at se 
om det kan dæmpe opvæksten af iberiske snegle. Vi opfordrer allerede nu medlemmer ud 
mod Lunden til ikke at bruge Lunden, som modtager af fx græsaffald. 
 
 

DE IBERISKE SNEGLE 
 
Bestyrelsen har taget henvendelser om bekæmpelse af disse snegle alvorligt og vil bestille 
sneglegift i 20 kg sække som I så vil kunne hente et nærmere aftalt sted, når det er tiden til at 
bekæmpe disse snegle.  Bestyrelsen vil også opsætte sneglefælder i Lunden, som bliver 
udformet så vinbjergssnegle ikke kan komme til giften og som i det hele taget vil være 
beskyttet mod utilsigtet adgang.  Nærmere beskrivelse vil komme i et senere nummer af 
Røde Vejrmølle. 
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SALTNING OG SNERYDNING 
 
Bestyrelsen indgår igen i år aftale med Glostrup Maskinservice om saltning af vores P-
pladser efter samme princip som anvendes af kommunen.  Snerydningen vil ligeledes blive 
varetaget af Glostrup Maskinservice. 
Bestyrelsen var tilfreds med indsatsen forrige vinter, men vil - hvis muligheden foreligger - 
lave en midtvejsevaluering af nytten, noget vi ikke nåede sidste år. 
 
 

OVERTRÆDELSER AF LOKALPLAN 18.5 FOR VORT OMRÅDE 
 
Forsiden af Røde Vejrmølle Park havde to billeder af et nyopført havehegn dels mod en af 
foreningens fælles stier dels videre om hjørnet som afslutningshegn på havesiden for to 
parceller der vender mod offentlig vej. 
Bestyrelsen har ikke del i denne forside, men opfatter billederne som opfordring til debat om 
vores fælles evner til at overholde lokalplanen. 
 
Om det konkrete hegn kan vi meddele at bestyrelsen ved formanden har modtaget en mail 
torsdag d. 13. september, hvor der orienteres om at man vil opføre et støjværn den 
kommende weekend altså d. 15./16. september.  Formanden svarer d. 21. september og 
skriver bl.a. "Husk at sæt jeres hegn sådan, at når hækken bliver voksen så står den ikke ude 
på fællesarealet".  Bestyrelsen ved ikke om der er søgt kommunen om tilladelse til at opføre 
støjhegnet, men det var i så fald ikke angivet.  Ligeledes ved vi intet om hegnets udformning 
udover at der vil blive plantet hæk senere og at de pågældende åbenbart modtager 
bemærkninger fra naboer og andre godtfolk, som vogter nidkært over reglementet. 
  
I bestyrelsen begriber vi ikke, at man går i gang med et så stort projekt - og sikkert ikke billigt 
- uden at sætte sig ind i bestemmelserne i lokalplanen, der udlægger de krav man skal 
opfylde, når man laver noget i vores bebyggelse.  Lokalplanen ligger på foreningens 
hjemmeside, så der er ikke gode undskyldninger for ikke at konsultere den 
Ved selvsyn må vi konstatere at hegnet er for højt og ser ud til at være anbragt i skel, 
formentlig endda for på den forkerte side.  Dette må endelig afgøres ved opmåling. 
Beplantning med hæk efter opsættelse af det aktuelle plankeværk bliver også et problem, 
hvis hegnet står i skel. 
  
Det er kommunalbestyrelsen, der har påtaleret og ikke bestyrelsen. Bestyrelsen har, i 
forbindelse med forarbejdet til lokalplan 18.5, meddelt kommunen, at vi ikke vil være 
"politibetjent" på deres vegne.  Det betyder, at kommunen selv må udføre tilsyn med at 
lokalplanen bliver overholdt.  Kun i sager hvor bestyrelsen bliver bedt om, direkte bliver 
"udfordret" eller har haft lignende sager til behandling vil vi af egen drift rette henvendelse til 
kommunen.   
På den anden side kan vi ikke sidde en sådan overtrædelse af lokalplanen overhørig, når vi i 
forvejen grundet problemer med farve på brystningspladerne og et medlems manglende lyst 
til at rette sig efter en henvendelse fra kommunen desangående har en aftale om en 
gennemgang af vores bebyggelse i lyset af Lokalplan 18.5. 
Denne gennemgang er desværre blevet udskudt flere gange af forvaltningen, hvilket kan få 
det til at se ud som om, man bare kan gøre hvad man har lyst til. 
 
Bestyrelsen er af den opfattelse at lokalplanen er til for at beskytte vores område mod 
”selvtægt” og sikre et ensartet ydre udseende.  Det kan godt være vi ikke er enige i alle dele 
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af lokalplanen (vi fik ikke alle indsigelser med i den endelige udformning), men vi mener helt 
klart, at den skal danne ramme for alle tiltag, der gøres i forbindelse med bygninger, haver og 
fællesarealer i vores område. 
 
Hvad der videre kommer til at ske, kan vi ikke sige konkret, men det er klart, at plankeværket 
(og flere andre) sammen med brystningerne kommer med i den gennemgang, vi har aftale 
med kommunen om.  Vi har netop skrevet til det kommunale politiske udvalg og bedt om at få 
vores sag taget op på et møde.  Vi er nu trætte af i flere år bare at få udskudt den aftalte 
gennemgang. Samtidig kan vi konstatere et skred i nogle medlemmers lyst til at indordne sig 
under det fælles, der ellers skulle være karakteristisk for en bebyggelse som vores. 
  
 

PARKERING VED  HUMLEHUSENE 56 - 66   
 
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om hjemmeplejens ”kapring” af de pladser som 
beboerne - efter vor opfattelse retmæssigt – anser som p-pladser forbeholdt Røde Vejrmølles 
beboere – her konkret de der bor i H56 – 66. 
Der har tidligere med positivt resultat været rettet henvendelse til kommunen desangående 
og det vil vi selvfølgelig gøre igen. 
 
Bestyrelsen vil undersøge om de pågældende pladser kan reserveres for beboere i Røde 
Vejrmølle Parken og deres gæster.  Herfra vil vi så rette henvendelse til kommunen om at 
tilvejebringe de fornødne p-pladser til hjemmeplejen og deres gæster. 
 
 

UDSÆTNING AF AFFALD TIL AFHENTNING   
 
Vi prøver lige igen.  Husk at det er dagen før at affald må sættes ud, ikke ugen før eller 3 
dage før – kun dagen før. 
Hvis dit affald ikke er blevet hentet, så er det dig der skal fjerne det igen og evt. rette 
henvendelse til kommunen, ikke din nabo eller andre der syntes vores p-plads ikke er en 
”losseplads”. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjemmesiden har fået Diskussionsforum 
 

www.vejrmolle.dk har fået et forum til udveksling af erfaringer samt køb/salg/bortgives. 
Har du et hus- eller haveprojekt du skal i gang med? Mangler du f.eks. detaljer omkring 
hvordan man får godkendt og lavet en tilbygning? Chancen for at dine naboer allerede 
har gjort erfaringen er stor.  
Derfor er der nu oprettet et forum på hjemmesiden hvor vi alle kan hjælpe hinanden. Kig 
ind forbi www.vejrmolle.dk  
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E.  ESPERSEN  &  SØN  A/S 
AUT.  EL - INSTALLATØR 

 

Udskiftning af tagventilator til: 
 

 DANTOP type 200, lidt kraftigere end originalen. 
 Forskriftsmæssigt installeret med jord og ekstra afbryder på 
taget. 
 Hastighedsregulering og afbryder i bryggers. 
 Kontakt på 1. sal afblændet. 
 Fjernelse af gammel ventilator. 

 

9.250 kr. 
inklusiv moms 

 
- a lt i elarbejder – 

Rydagervej 17B, Tlf.: 43 64 98 57 
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Lov om energibesparelser og Røde Vejrmølle Park 

 
På baggrund af en folketingspolitisk aftale skal alle varmedistributionsvirksomheder, der leverer 
mere end 100 TJ  pr. år rådgive og sørge for realisering af energibesparelser hos slutbrugerne i 
størrelsesorden 1 % om året fra 2006 til 2013. Albertslund Varmeværk, der er et kommunalt 
varmeværk og forsyner næsten hele kommunen med varme, skal som følge heraf spare 2.700 
MWh pr. år i perioden fra 2006 til 2013 svarende til ca. 150 gennemsnitsboligers årlige forbrug 
af varme. 
 
Kommunens Brugergruppe på forsyningsområdet har på baggrund af den omtalte 
bekendtgørelse vedtaget en ambitiøs energispareaktivitetsplan, der efterfølgende er godkendt 
af kommunalbestyrelsen. Hovedelementerne er: 
 

Fjernvarmens Serviceordning (service og optimering af private 
fjernvarmeanlæg) tilbydes kunderne vederlagsfrit efter en model 
hvor Varmeværket entrerer med en eller flere VVS-installatører efter 
samarbejdsaftale om udførelse af opgaven. VVS-installatøren 
indrapporterer til varmeværket, der administrerer ordningen. 
Varmeværket får besparelser som følge af ordningen. 

Energirådgivning til boligkunder, kommunale og andre offentlige 
bygninger, industri og erhverv. Arbejdet udføres af energirådgivere i 
eget regi koordineret med Fjernvarmens Serviceordning. 

Energispareprojekt-prøvehus og projekt opgradering af boliger til 
Energiklasse 2 iværksættes i samarbejde med eksterne 
samarbejdspartnere (rådgivere, entreprenører og repræsentanter for boligområderne). 

Projekter vedrørende tilskud til termostater, direkte afregning, merisolering m.v. iværksættes i 
eget regi. 

 
Den årlige udgift til planens gennemførelse vil være ca. 6-8 mio. kr. og vil betyde en stigning i 
MWh-prisen på ca. 25 kr. eller ca. 4-500 kr. pr. bolig om året. 
 
Røde Vejrmølle Parken 
Allerede i 2005 udarbejdede Albertslund Varmeværk sammen med Røde Vejrmølle Parken et 
energirigtigt renoveringsprojekt for et rækkehus, men der var desværre udover projekteringen 
ikke mange penge til selve entreprenørarbejdet. Det er der afsat nu – eller i hvert fald 500.000 
kr. som Varmeværket vil bidrage med til gennemførelse af et energirigtigt renoveringsprojekt – 
helst naturligvis en hel række. 
 
Ideen er som i 2005 at udarbejde et færdigt projekt og gennemrenovere en eller helst flere 
boliger (en række). Efterfølgende skal det så være muligt for resten af os at genbruge en eller 
flere af de løsninger, der er udført i de udvalgte huse. Endvidere får vi tegninger over 
ændringerne, så vi kan få tilbud på arbejdet fra andre håndværkere. 
 
Undersøgelserne i 2005 pegede specielt på følgende: 
 

• Udvendig isolering af tag og ny tagpapdækning 
• Indvendig isolering af tag 
• Efterisolering af brystninger i havefacade og isolering af kuldebroer ved 

etageadskillelser, boligskel i tag og facade samt fundamenter helt ned til underkant af 
sokler. 

• Udvendig isolering af betonfacader, specielt enderækkehuse 
• Varmegenvinding på ventilationsluften 

 
Kontakt  Ole P67, vores repræsentant i Brugergruppen, for flere oplysninger, hvis du er 

interesseret og vil lægge hus til en eller flere af de nævnte energiforbedringer.  
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Din lokale tømrer tilbyder 
alt tømrer- og snedkerarbejde som udføres hurtigt og professionelt 

• Reparation og vedligeholdelse af enhver art 
• Nye vinduer og Døre 

Kernetræ eller træ/aluminium 
• Forsikringsskader af enhver art 
• Køkkenmontering og skillevægge 
• Stor erfaring med overdækning og udhus/tilbygning 

 
Faste tilbudspriser på alle typer vinduer og døre i Røde Vejrmølle 

Parken 
 

Stor erfaring i netop Røde Vejrmølle Parkens huse 
 

Ring 40 10 60 63 eller 43 96 60 63 for at få et uforpligtende tilbud 
Herstedøstergade 16, 2620 Albertslund 
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Dræbersnegle 

 

Jeg har hørt noget om, at grundejerforeningen indkøber 50 kg. FERMOL til fremtidig 
bekæmpelse af dræbersnegle. 
En husstand i Humlehusene skulle have afprøvet midlet, og han siger god for det. 
Beboerne herude skulle få udleveret en portion, som man via nogle dobbeltliggende fliser 
skulle anvende som fælder.  
Men vi har en beboer i Degnehusene 2, der har slået mere end 4.000 dræbersnegle ihjel, 
og hun har yderligere ødelagt en masse af sneglenes æg. 
Hver snegl lægger i snit 400 æg pr. sæson, og med lidt hovedregning ser man hurtigt, at 
ELSEBETH fra D. 2 har forhindret ca. 1.600.000 nye snegle i 2008. 
En del af medlemmerne i RVP har vist ikke forstået hendes hensigt med at dræbe disse 
kræ. Men hun har selv ingen i sin have, og hun udrydder disse snegle både for, at de ikke 
skal brede sig i bebyggelsen, og for at undgå, at hun selv får dem i sin have. Jeg synes, at 
hun har gjort et stort og uegennyttigt uappetitligt arbejde for os alle, og vi burde alle her til 
foråret gøre som hende, for FERMOL udrydder jo næppe majoriteten af snegle. 
Måske skulle bestyrelsen en lørdag eller søndag til foråret i 2008 arrangere Store 
Snegledag, hvor så mange RVP-folk som muligt skulle deltage i udryddelsen, og man 
kunne måske lokke med fælles kaffebord i Lunden bagefter med både kanel- og romsnegle!  
  

Jeg var i september 15-16 dage rundt i Portugal i bil. Da dræbersneglen jo kaldes for den 
iberiske skovsnegl, burde der være mange i både Spanien og Portugal.....men jeg så ingen, 
selvom jeg var i mange parker. Jeg mødte kun én portugiser, der kendte noget til den brune 
snegl, og han var opvokset på en bondegård nær ved den spanske grænse. Min kone 
bemærkede tørt, at der ikke var nogle snegle i Portugal, for de var alle emigreret til 
Danmark!  
  
Det er stadig i og omkring Lunden, at sneglene holder til, og p.t. har de søgt ly nede i 
jordhuller eller ligger inde i et nedfaldent æble og gnasker løs på det. 
 

E. Morsèl 
P.51 
 

 
 
 

K Ø B   O G   S A L G 
 

 
Transportkasse til katte sammen med en næsten fuld pose kattegrus, kan afhentes. 
 
Henvendelse: Ole Henningsen, P 67, tlf: 43 45 29 33 
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Nabofest i Præstehusene 2-82 
 

Vi var endnu en gang heldige med vejret til den årlige nabofest i P 2-82. Om 

eftermiddagen var der kaffe/kage-bord, gummistøvlekast, trillebørløb og andre lege.  
 

 

 

 
 

 
 

Om aftenen kom der gang i grillerne, og carportene gjorde det ud for festtelt. 

 

Som noget nyt havde vi live-musik i år: Det lokale Albertslund-band ”Svend og 

Sveskerne” spillede op til dans til glæde for store og små. 

 

Vi glæder os til næste år! 

På festudvalgets vegne, P40 
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Sparepæren - en god investering 

 

Udskift en glødepære med en sparepære og tjen 100 kr. om året.  
En sparepære bruger kun  så meget strøm som en glødepære.  

Udskifter du én 60 w glødepære med en 15 w sparepære, sparer du 100 kr og 35 kg 

CO2 om året. Hertil kommer besparelsen på indkøb af pærer fordi en sparepære holder 

i 6-15 gange så lang tid.  

 

Lysmængde 
Mange føler med rette, at sparepæren giver mindre lys end glødepæren. Det skyldes, at 

producenter er en anelse for optimistiske med deres information på sparepærens 

emballage. For at være sikker på, at dine sparepærer giver den rigtige mængede lys, 

skal du følge disse anvisninger: 

 

100w  25w 

  60w  15w 

  40w  11w 

  25w    7w 

 

Som tommelfingerregel skal du dele med 4.  

 
Farvegengivelse 
De første sparepærer gav et koldt lys, sådan er det heldigvis ikke længere. I dag ligger 

langt de fleste sparepærers farvetemperatur tæt på glødepærens. På 

www.elsparefonden.dk kan du finde A-pære listen, hvor der er 170 forskellige 

sparepærer, der lever op til kvalitetskrav om bl.a. farvegengivelse.  
 

Form og størrelse 
I dag kan du få sparepærer i alle tænkelige størrelser og former. Ikke alle forhandlere 

har dog de mere specielle typer. På A-pære listen vil du kunne se størrelse og form på 

pærerne. Der er også en lampeliste, hvor der gives anbefalinger til hvilke typer 

sparepærer, der passer til en lang række forskellige lamper.  
  

 

 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 
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Kulde, varme, fugt og frisk luft 
 

Varmesæsonen er i gang, og der er fyret op i radiatorerne. For varme skal der til i 
den kolde tid. Men det er ikke ligegyldigt hvordan, man opvarmer sin bolig. Der er 
mange måder at spilde de dyre grader på: Lade vinduer stå på klem, undlade at 
lufte ud, skrue op for en radiator i stedet for flere, skrue for højt op så varmen 
fiser lige igennem radiatoren og tilbage til varmeværket, undlade at skrue lidt ned 
om natten og når man ikke er hjemme og videre i den dur.  
 
Varmen skal bruges - ikke misbruges! Du bruger varmen bedst ved at:  

• Radiatorerne hjælpes ad med at opvarme et rum – det er ikke en radiator, 
der skal gøre hele arbejdet. 

• Mærke på radiatoren – øverst må den godt være varm, men nederst skal 
den højest være lunken. 

• Undgå at have det varmere end højest nødvendigt – bare en ekstra grad 
betyder 5 % højere energiforbrug.  

• Holde døre og vinduer lukkede. 
• Og trækker det fra døre og vinduer så køb nogle tætningslister. 

 
Men når du nu lukker døre og vinduer, så skal der også luftes ud en gang i 
mellem. Hvor ofte afhænger helt af, hvor mange der er hjemme hvor meget. En 
person producerer typisk 3-4 liter fugt i døgnet ved ånde, sved, madlavning, bad 
og rengøring. Og den fugt skal ud af boligen – ellers giver det et fugtigt indeklima, 
der er svært at varme op og med en fantastisk grobund for skimmelsvampe. 
Fugten er ikke det store problem om sommeren, hvor vinduerne typisk står mere 
åbne; men nu her i den kolde tid, hvor døre og vinduer skal holdes lukket, for 
netop at holde på varmen, er det altafgørende at få sendt den fugtige inde-luft ud 
og få ny frisk ude-luft ind.  
 
Luft derfor ud efter behov - og især er der behov, hvis der har samlet sig fugt på 
vinduerne! Luft ud 2-3-4-5 gange om dagen. Åben flere vinduer og døre ad 
gangen, så der bliver gennemtræk. Hvis din bolig har tendens til skimmelsvamp 
og/eller du har astma og allergi, så er det ikke nok at lufte ud. Så skal du også 
sørge for ikke at producere så meget fugt i lejligheden: Hæng våde håndklæder til 
tørre udenfor! Tør vaskene af med en karklud og hæng dem udenfor! Tør vægge 
og gulv af efter bad og hæng kludene udenfor! Tør fugt af vinduer og ud med 
kludene! Slå wc-brættet ned så der ikke fordamper så meget vand fra wc-
kummen! Tør ikke tøj i boligen! Brug altid emhætte! Hav ikke møbler stående op 
ad ydervægge! Og så selvfølgelig: LUFT UD!  
 
Det kan godt være, det lyder besværligt, men det bliver hurtigt en vane, og der er 
ingen vej udenom, hvis du har en fugtig bolig og du vil undgå astma og allergi. 
Ideelt set skulle alle huse være bygget, så der ikke opstod fugt-problemer; men 
sådan er det bare ikke. Og ind til vi er nået dertil, må vi selv gøre, hvad der er 
nødvendigt. 
 
Spar på varmen og send fugten ud af boligen! 

Med venlig hilsen 
Agenda Center Albertslund 
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Er dette tilladt? 
 

Ja – jeg stiller spørgsmålet, fordi jeg ikke kan finde et sådant påfund nævnt i 
lokalplanen. 
 
Jeg har boet i bebyggelsen 
siden 1979, og i den periode 
har vi haft ændring af lokal-
planen 2 gange, og ved 
diskussionerne på generalfor-
samlinger i forbindelse med 
begge og på generalforsam-
linger i øvrigt, hvor der har 
været diskussion om bebyggel-
sens ydre (paraboler, antenner 
m.m.), har det altid været en 
forudsætning, at indgangs-
sidens hvide 1. sal ikke måtte 
røres. 
 
 
 
Det nærmeste jeg kan komme er § 1.1., lokalplanens formålsparagraf, hvor der står:  
 
”at sikre bebyggelsens udseende og helhedspræg” 
 
Dette kan evt. sammenholdes med § 7.6.: 
 
”.. Udhuset må have en max højde der går til underkanten af 1. sals betonelement…”  
 
 
Derfor er det kedeligt at se, at en 
sådan udsugningskasse skal 
ødelægge helhedsindtrykket af 
vores flotte indgangsparti. 

 
 
Jeg mener, at vi bør tage en 
debat om, hvad vi vil med 
vores bebyggelse, og ikke 
mindst hvad gør vi i de tilfælde, 
hvor enkelte medlemmer af 
foreningen træder ved siden af.  
 
Jeg mener også, at vi bør 
støtte op om bestyrelsens 
bestræbelser på at få kommunen til at påtage sig det ansvar, som de har i 
henhold til lokalplanen og gældende lovgivning. 
 
Med venlig hilsen 
Finn Skjørbæk, P 79
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SERVICE-UDLEJNING 
 

 

Motionistklubben tilbyder alle medlemmer af grundejerforeningen at 
kunne leje festservice til en privat fest. 
 
Der er service til 36 personer, omfattende: 
 
• Dybe og flade middagstallerkener 
• Frokosttallerkener 
• Rød-, hvid-, portvins-, champagne- og vandglas 
• Kaffekopper m/ desserttallerkener 
• Kniv, gaffel, dessert-, suppe- og teske 
• 6 vandkarafler 
• Små lysestager til fyrfadslys eller askebægre 
• Diverse fade, salatskåle,termokander mm. 
• 4 borde, 1,0 x 2,0 m,  
• 36 stabelstole 
 
Prisen for leje af ovenstående er: 
 
• Medlemmer af motionistforeningen  100 kr. 
• Andre grundejerforeningsmedlemmer 200 kr. 
 
Betaling erlægges ved afhentning. 
 
Festtelt kan anvises 
 
Henvendelse KUN HVERDAGE mellem kl. 18.00 og 19.00 til 
 

Sanne Krogh, D 18. Telf. 43 96 98 60 eller 
Ole Lassen, D 40, Telf. 43 45 44 10 

 
NB. UDLEJNINGEN ER FERIELUKKET HVERT ÅR I JULI MÅNED 
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RØDEVEJRMØLLE PARKENS MOTIONIST KLUB 
 
Klubben er stiftet i 1981 med det formål at samle beboerne i 
bebyggelsen til forskellige sportslige aktiviteter samt hyggeligt samvær 

for alle husstande. Desuden har medlemmerne igennem mange år også stået for det 
praktiske arbejde med at arrangere den årlige Majfest, samt sørge for afviklingen af 
Sankt Hans bålet, begge dele på fællesarealet i Lunden. 
 
Faste aktiviteter er følgende: 
 
Fodbold: Klubben har hvert år siden sin start deltaget i Albertslund Motionisternes 

Sammenslutnings (AMS) sommer turnering og indendørs-
stævner i vinterperioden. Vi deltager med et 7 mands veteran 
hold, hvor man aldersmæssigt minimum skal være i slutningen 
af 30'erne for at deltage. Modstanderne er andre beboer-hold 
fra kommunen, og udendørs turneringen løber fra ca. 1. Maj til 
medio september. Der er fri søndags træning kl. 10-11.30 på 
banerne bag Klub Vest, samt efterfølgende afslapning/øl/vand i 
Væremøllen ved Børnehaven Degnehusene. I samme 
turnering findes også en seniorturnering, deltagerne her skal 
være min 18 år gamle 

 
Badminton: I perioden 1-9 til 31-4 har vi baner til rådighed på 
Egelundskolen om fredagen fra kl. 16:00 til 22:00 og om lørdagen fra 8:00 til 
16:00. Inden jul og sidste gang inden afslutningen spilles turnering med 
blandede hold, og der er altid et lille traktement som afslutning. 
 
Cykelskovtur: En lørdag i løbet af juni måned drager vi på opdagelse her 
på Vestegnen medbringende madkurv, boulekugler mm, og kombinerer 
motion med hyggeligt samvær. Længden af turen afpasses efter deltagerne og vejret. 
 
Årsfest: I klubbens love står at man skal afholde mindst en årlig fest, dette gøres 
normalt efter sommerferien, med grillbøffer, pølser mm i Lunden. 
 
Pigernes motionsdag:  
 
Hver mandag kl. 18.30 er vi nogle voksne piger, der går en tur i Vestskoven. Mød op 
ved garagen og gå med en tur i Vestskoven – for alle i bebyggelsen! 
Henvendelse: Lilan D 40 (43 45 44 10) eller Anne-Marie Olsen H 106 (43 45 65 09) 
 
 
Kontingent: 
 
 
Kontingent udgør for alle aktiviteter, og gældende for hele husstanden: 
                                                                                                                   
Aktive  : Kr. 200,- pr. år 
Passive  : Kr.   60,- pr. år  
 
Regnskabsåret er 1/1 - 31/12, og kontingentet opkræves pr. giro. Indmeldelse kan ske 
til et af nedenstående bestyrelses medlemmer. 
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Bestyrelse:       
  
 

Formand : Dan Raun H 106 Tlf. 43 45 65 09 
   E-mail: dan.raun@besked.com  
 Kasserer : Jesper Krogh D   18 Tlf. 43 96 98 60 
   E-mail: jesper.krogh@malacoleaf.com 

Sekretær : Ole Lassen D   40 Tlf. 43 45 44 10 
   E-mail: olila@comxnet.dk 
Best.suppl. : Karin Skytte D   68 Tlf. 43 63 34 24 
  E-mail: skyttefam@sol.dk 

 
Kontaktpersoner: 
 

Fodbold : Jesper Krogh D   18 Telf. 43 96 98 60 
 : Ib Frederiksen P   73 Telf. 43 63 32 28 
 
Badminton : Dan Raun H 106 Telf. 43 45 65 09 

 
 
Tomme vinflasker: 
 
Klubben indsamler tomme vinflasker til genbrug. Venligst stil flaskerne uden for 
garagen ved børnehaven Degnehusene, men kun søndag inden kl.12.00 
Vi får kun betaling for Bordeaux, Bourgogne/Rhone og Alsace vinflasker, samt Snaps 
og Gammel Dansk. Ingen spiritus-, hedvin- samt flasker med indstøbte mærker, Tak 
 
 

Arrangementer i RVPMK 2007 Dato: Mødested: 

Juleturnering - badminton Lørdag d. 15/12 kl. 09.30 Egelundskolen 
 

BADMINTON 
 

Har du lyst til at spille badminton 
 
Der er mulighed for at spille badminton fredag eller lørdag på Egelundskolen. 
 
Der er ledige tider fredag mellem kl. 19 og 21. 
 
Lørdag er der ledigt fra 8-9 og mellem kl. 12 og 16. 
 
Hvis du er medlem af motionistklubben skal du ringe tid mig eller sende en mail så 
prøver jeg at finde en tid til dig/jer. 
 
Hvis du ikke er medlem af motionistklubben koster det 200,- for et medlemskab for 
hele husstanden pr. år. 
 
Det er først til mølle hvis du/I skal have en tid. 
 
Dan Raun 
H-106 
4345 6509 
dan.raun@besked.com 
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K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 

 
 

Uge 46 
13. – 14. nov. 

Restaffald 
Haveaffald 

Brændbart affald i plastsække afhentes ved 
parkeringspladsen, dog ikke indeholdende madrester 
og andet køkken-affald. 

Uge 47 
20. – 21. nov. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

Brændbart affald i plastsække afhentes ved 
parkeringspladsen, dog ikke indeholdende madrester 
og andet køkkenaffald. 

Uge 48 
27. – 28. nov. 

Restaffald 
Haveaffald 

Brændbart affald i plastsække afhentes ved 
parkeringspladsen, dog ikke indeholdende madrester 
og andet køkkenaffald.  
STORSKRALD (dog ikke bygnings-affald) 
Brændbart og ikke brændbart affald: 
Metal, køleskabe, senge og lignende samt pap, PVC og 
imprægneret træ. 

Uge 49 
4. – 5. dec. 

Restaffald 
Glas & flasker 
Papir 

Brændbart affald i plastsække afhentes ved 
parkeringspladsen, dog ikke indeholdende madrester 
og andet køkkenaffald.  

Fredag den 7. december afhentning af miljøfarligt affald. 

Haveaffald må kun fyldes i papirsække. Hvis det fyldes i plastiksække tages det ikke med. 

Miljøbilen indsamler farligt affald den første fredag i hver måned, men kun hos de 
husstande, som har bestilt afhentning. Afhentning bestilles på telefon nr. 80 20 80 30. 

Første dato angiver afhentningsdagen i Humlehusene, næste dato angiver afhentnings-
dagen i Degne- og Præstehusene. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vær med til at holde vores område ryddeligt og ordentligt, så: 
 

VENT MED AT SÆTTE DIT AFFALD UD INDTIL 
TIDLIGST AFTENEN FØR AFHENTNING. 

 

Hvis du skal aflevere affald uden for de almindelige afhentningstidspunkter, kan 
du aflevere det på: 
 
Materialegården, Gadagervej 23, 2620 Albertslund, med følgende åbningstider: 
- Lørdag – onsdag fra kl. 13.00 til kl. 18.00 
- Torsdag og fredag fra kl. 10.00 til kl. 13.00. 
Husk dit sygesikringsbevis. Det kræves for at åbne bommen. 
Eller 
Paul Bergsøes Vej 45, 2600 Glostrup, med følgende åbningstider: 
- Alle dage fra kl. 10.00 til kl. 18.00 


